-

-N,F cry.= keir,

r it.:

r

t.4ek

#'-', ;:er"-

e01-0.

J
Det er blitt skrevet mye i pressa om soldatenes kår i den siste
tida. Det meste av dette har vært usaklige angrep på de midler som
er tatt i bruk, samt forsøk på å framstille soldatenes kår som stort
sett upåklagelige. Det finnes en vikti årsak til disse angrepene,
nemlig at den aktive linja i soldatenes interessekamp gjør store stag framover.
Situasjonen rundt omkring i forlegningene er fortsatt
så
dårlig at soldater flest reagerer. Dette gjelder f.eks. for lavt
kostøre, spesielt i Nord-Norge, uhygieniske og utrivelige spisebrakker, dårlige kantinetilbud, men også krav som retter seg mer direkte til myndighetene: 6 og 8 gratis hjemreiser (for soldater med
h.h.v. 12 og 15 mnd. tjeneste), 25 kr. i dagpenger, demokratiske
rettigheter o.l.
Til å fremme interessene våre har vi soldater fått tildelt tillits=nsordninga (TMO) fra staten og forsvarsledelsen. Denne ordninga hai fungert i 2 år i dens nåværende form og har klart vist
hva den duger til: Den er et samarbeidsorgan hvor den ene parten
forsvarsledelsen (FO/FD) og befalet har det avgjørende ordet på alls
plan. Dette har soldater flest begynt å gjennomakue, og konkret har
misnøyen gitt seg utslag i et debattopplegg som forsvarsdept. motvillig har måttet gi Hdispensasjon" for. Debatten går på spørsmålet
om , beholde den naværende ordninga (TMO), kontra det å danne en
egen interesseorganisasjon for soldatene.
En slik interesseorganisasjon (1.0.) er nå startet opp i de fleste forlegninger i landet, og særlig i Nord-Norge er I00.-utbygginga kommet langt. En Initiativkomite er opprettet for a koordinere og lede I.0.-arbeidet. På denne måten har soldatene allerede
begynnelsen på en organisa!Uon som er for og av soldatene selv.
Målet for den mærmeste framtid er å bli en landsomfattende org.
Kampviljen er stor blant soldatene, noe som høstens aksjoner har
vist. På Bardufoss ble det gjennomført en matboikott hvor 95 sluttet opp. En liknende aksjon gikk på Maukstadmoen. På Setermoen
h= over 2oo soldater gått i fakkeltog til støtte for de viktigste
Det er derfor ikke tilfeldeg at dagspressa har
soldatkravene.
re -:it over av forakt for disse aksjonene. VC og Dagbladet har framstilt kosten som mer enn utmerket og gir et bilde av bortskjemte
unger som går til aksjon for aksjonens skyld.
I forbindelse med Distriktskonferansen for tillitsmenn i NordNorge som ble avholdt 10-11. nov. i Troms, er det kjørt ut gjennom
radio og presse en total forvregning av hva som skjedde. FO og
konferanselederen (Oberst Eios) blir gjenngitt ordrett, og i følge
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dem er ikke tillitsmennene interessert i å diskutere soldatsaker,
men ville i..stedet prøve å splitte og ødelegge hele konferansen.
Framstillinga i massemedia går ut på at befalet ikke ville akseptere
at en journalist fra ei avis skulle få tale- og forsla e srett på kon.
feransen. Hadde dette vært riktig hadde det selvsagt vært mer enn
merkelig. Det som egentlig skjedde var at et medlem av Landsutvalget for tillitsmenn (LTF) ble nekta adgang til konferansen. Dette
var et direktiv fra P0, og begrunnelsen var at vedkommende LTF-medlem hadde dimitert i oktober. Imidlertid var det Distriktskonferansens oppgave å avholde suppleringsvalg til LTF, og inntil så hadde skjedd skulle dimiterte LTF-medlemmer fengere fortsatt. Dette
hadde selveste FD godkjent ved å møte disse avtroppende tillitsmenn
i forhandlinger. Argumentasjonen er totalt inkonsekvent. At vedkommende LTF-medlem var journalist for ei avis angår ikke saka.
Det sies også i avisene at det var tillitsmennene som forhalte
konferansen slik at bere 3 av 92 oppmeldte saker ble behandlet.
Det som skjedde var at soldatene på separatmøte i løpet av 15 .. emin.
enstemmizvedtokå2j_LTF . 7representantenfulltog_forslarett.
Hvem uthalte konferansen, var det soldatene eller ledelsen?
Når det gjelder de 3 vedtakene som ble fattet i. plenum, gikk disse nettopp på soldatenes kår. Den første på 6-8 gratis hjemreiser,
det andre 13å juridisk og psykiatrisk hjelp til soldater, og det tredje på støtte til aksjonene i det siste. I tillegg ble det behand,
let en rekke saker i soldatenes separatmøte og i grupper mellom
befal og tillitsmenn. Hovedsvakheten, foruten befalets uthaling,
var at konferansen hadde for stramt program. Konferansen viste dessuten hvem som sitter med kontrollen over TI0, og hvilke udemokratiske midler ledelsen blir tvunget til å ta i bruk for å bevare kontrollen.
Initiativkomiteen for soldatenes interesseorg. i Troms ter avstand fra disse forsøkene på å mistenkeliggjøre den aktive soldatkampen, og tillitsmenn som forsvarer denne linja. "iler og flor soldater skjønner at det må skarpere lut til for å få myndighetene til
å gi etter, og soldatene må ha en selvfølgelig rett til å aksjonere
for disse kravene.
Verken aksjonsforbudet fra FD, eller usaklig hets i avisene vil
klare å knekke denne kampen.
ITTtter dette var det befalet som forlangte separatmøte
klarte å forhale konferansen i flere timer.
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